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1. Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:












2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
2012. I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
368/2011. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(államháztartás részét képező intézmények számára)
26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen
szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 25-i határozatával fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a
nevelőtestület jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

2. Az intézmény jellemzői, feladatai
2.1 Az intézmény jellemzői:
Az intézmény neve: Kassai Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Címe: 5000 Szolnok, Kassai út 17.
Oktatási azonosítója: 035877
KIK szervezeti egység kód: 103011
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Az intézmény fenntartó szerve:
- fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1055 Budapest, Szalai utca 10-14
Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott
intézményvezető látja el.
Az intézmény, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
Szakf.sz.

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok

852011

910122
910121
910123
856099

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

856011
856020
842154
890441
855911
855912
855914
855915

Pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés)
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Nemzetközi ifjúsági együttműködés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Általános iskolai napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése

852012
852021
852022
931204
931301

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik
A iskola alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó
gondoskodik a KIK belső szabályzata szerint.
4

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, az intézmény székhelyét képező épület és
telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
gyakorolja - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 275/2012. december 13. közgyűlési
határozata alapján. Az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz
szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket)
leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény számára.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem
adhatja bérbe
3.2.2 A konyha szervezeti egysége
Az intézmény saját konyhát nem működtet. A konyha, melegítő konyhaként funkcionál.

4. Az intézmény szervezeti felépítése
4.1 Az intézmény vezetője
4.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési
kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a
pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként helyetteseire átruházhatja.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató
és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő
ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a
félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.
4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Távollétében az igazgatóhelyettesek láthatják el a helyettesítést.
Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri
leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések
meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb
jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre,
az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban
történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.
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4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
 az igazgatóhelyettesek,
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető
közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak
tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza
meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa
kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint
egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz.
Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük
vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során –
az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő
igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.
4.3 Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.
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4.4 Az intézmény vezetősége
4.4.1 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét) intézmény vezetőségének tagjai segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel.
Az: intézmény vezetőségének tagjai
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettesek,
 a szakmai munkaközösségek vezetői,
 diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok
 Közalkalmazotti Tanács vezetője
4.4.2 Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az igazgató összehívása alapján szükség szerint tanácskozik. Az iskola
vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék
képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A
diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy
a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
4.4.3. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesekkel heti 1 alkalommal
-a hét első munkanapján – megbeszélést tart.
4.4.4. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.
4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
igazgató kötelessége és felelőssége. Az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét
tanévenként az éves munkatervben található ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési terv
nyilvános. Eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
Belső ellenőrzésre jogosultak, akiknek munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza
ellenőrzési kötelezettségeit:
 igazgató
 igazgatóhelyettesek,
 a munkaközösség-vezetők,
Az ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően a saját területükön
végzik.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
 a digitális napló folyamatos ellenőrzése,
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
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 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.
4.5.1 Az ellenőrzés módszerei:
 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
 írásos dokumentumok átnézése
 tanulók munkájának vizsgálata
 beszámoltatás szóban, írásban,
 beszélgetés
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg meg kell beszélni – szükség esetén a
munkaközösség tagjaival. az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű
meghatározásával – tantestületi értekezleten összegezni, értékelni kell.

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó
dokumentumok
5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:





az alapító okirat
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend

Az intézmény napi munkáját meghatározó dokumentumok
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
5.1.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
5.1.2 A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el. Az iskola pedagógiai programja
megtekinthető az igazgatói irodában, az iskolai könyvtárban továbbá olvasható az intézmény
honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai
programmal kapcsolatban.
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5.1.3 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be
kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. 1 A
munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll.
A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
5.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az iskolai
tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az
iskola igazgatója határozza meg.
Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat.2
5.2.1 A tankönyv támogatási igény felmérése
Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból továbbá hányan kívánnak használt
tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési
törvény. 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a
tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes
tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre. Az iskolába belépő új osztályok tanulói
esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
5.2.2. Az iskola a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló
a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket,
b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,
c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokon túl. Az igényeket … sz.
mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával
egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A
bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.
1
2

Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
Ez az egyetlen egyetértési jog, amellyel az iskolaszék és a diákönkormányzat az SzMSz készítésekor

rendelkezik.

11

5.2.3. A kedvezményre jogosító okiratok:
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (A családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai
igazolószelvényt.)
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás;
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
5.2.4. A tankönyvrendelés további folyamata
Az igényfelmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja
nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai
diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének
meghatározásához.
Az iskola igazgatója minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét,
és erről tájékoztatja a szülőt.
Az iskola – minden év január 20-áig - kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás
támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását
az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.
5.2.5. A tankönyvfelelős megbízása
5.2.5.1 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a
felelős. Az igazgató minden tanévben elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának
rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt
(továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok
ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a
vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.
5.2.6. A tankönyvrendelés elkészítése
A tankönyvrendelést az iskola - igazgató által megbízott – tankönyvfelelőse(i) végzi(k).
A tankönyvjegyzék alapján alsós és felsős, valamint szakmai munkaközösségi szinten
egyeztetni kell a tankönyvrendelést. A munkaközösségek meghatározzák az egyes
évfolyamokon, illetve felmenő rendszerben alkalmazott tankönyveket, tankönyvcsaládokat.
Ezen egyeztetés után a szaktanárok felmérik a tanítványaikat érintő tankönyvigényt és ezt
írásban leadják a tankönyvfelelősöknek.
A tankönyvfelelős(ök) tankönyvigénylő lapot állítanak össze, amelyet a szülőknek
hazaküldenek. A szülők e lapon rendelik meg gyermekeik számára a szükséges tankönyveket.
A tankönyvfelelős(ök) a tankönyvigénylő lapok összesítése után a megadott határidőig a
tankönyveket megrendelik, fogadják az érkező könyveket, raktározzák, majd árusítják azokat.
A tankönyvfelelős(ök) intézi(k) a kiadók felé az elszámolást és az esetleges visszáruzást.
Év közben érkező tanuló a hiányzó tankönyveket iskolai könyvtári kölcsönzéssel vagy
önállóan szerzi be.
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5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
5.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.
5.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Az iskolánkban 2013 szeptemberétől használatos digitális napló elektronikusan előállított,
papíralapon tárolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton
viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok
tárolása – ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén történik.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat
elsődlegesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. A
pedagógusok a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden
megtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon.
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy
igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és
irattárba kell helyezni.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a
szülőnek.
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.
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Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan
órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más
megszűnésének eseteiben.
5.4 Teendők rendkívüli események esetére:
A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza
végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
Rendkívüli esemény: minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni (
pl. tűz, bombariadó, árvíz, belvíz stb…)
5.4.1 Tűz esetén: a szükséges teendőket a . .számú melléklet, a Tűzvédelmi szabályzat
tartalmazza.
Ezen belül Tűzriadó terv határozza meg:
 riasztást
 kiürítés rendjét
 a dolgozók tennivalóit
 a biztonsági szervek értesítését
 a biztonsági berendezések kezelését
A tűzriadó terv jól látható helyen való elhelyezése az iskola épületében kötelező.
5.4.2. Bombariadó esetén:
 Az a dolgozó, aki a tényt közlő telefont veszi, a készüléket melléteszi és azonnal szól
az igazgatónak vagy helyetteseinek. Az intézmény másik telefonján a rendőrséget
azonnal értesíteni kell.
Tel : 107
 Nem telefonon történő jelzés esetén az igazgatót vagy helyetteseit azonnal tájékoztatni
kell.
 A rendőrség illetve a felelős vezető utasítása alapján az iskola kiürítését azonnal meg
kell kezdeni. A riasztás, kiürítés, a biztonsági intézkedések megtétele a Tűzriadó
tervben foglaltak szerint történik.
5.4.3. Egyéb más esemény, természeti katasztrófa esetén:
A szükséges teendőket az igazgató (vagy más felelős vezető) utasításának
megfelelően, az esemény jellegétől függően kell megtenni.
Riasztás, kiürítés, biztonsági intézkedések a Tűzriadó tervben foglaltak szerint.

6. Az intézmény munkarendje
6.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább
egyikük hétfőtől péntekig 7.00 és 17.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben
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munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és
időtartamban látják el.
6. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Szombati és
vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
fogadóórákat hétfői napokon tarjuk.
6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók
munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
6.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a tanítási órák megtartása
a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
iskolai sportköri foglalkozások,
énekkar, szakkörök vezetése,
differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,
felzárkóztatás, előkészítők stb.),
g) magántanuló felkészítésének segítése,
h) könyvtárosi feladatok.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező
tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok
beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám
keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell
számításba venni.
6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása,
dolgozatok, tanulmányi versenyek feladatainak összeállítása és értékelése,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,
diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

6.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok 3
meghatározása
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:



a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike
a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w
pontokban leírtak.

Az intézményen kívül végezhető feladatok:
 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban
leírtak.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő, kötött munkaidőre
vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.
6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
6.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében.
6.3.2 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén tartózkodni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak
okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.10 óráig köteles jelenteni az
3

138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek.
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intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője
helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet
meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit, óravázlatait az igazgatóhelyetteshez
eljuttatni.
6.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet
engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől
eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások)
elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
6.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség
szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat
megíratni és kijavítani.
6.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után.
6.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.
6.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelőoktató munkával összefüggő további feladatokból áll.
6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógusi, nem pedagógiai munkát segítők munkarendjét a
jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében a Szolnok Megyei
Jogú Város Intézményszolgálata állapítja meg.
6.5 Munkaköri leírások
…. sz. mellékletben találhatók
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van,
amelyet az alkalmazást követő 15 belül megkap,és minden tanév szeptember 15-ig. megkap
átvételét aláírásával igazolja.
6.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
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6.6.1 Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik.
6.6.2 A tanítási órák időtartama: Az első tanítási óra 40 perces, a többi 45 perces. Az első óra
a házirend által meghatározott időben kezdődik, 7:30-kor. A szünetek idejét a házirend
határozza meg.
6.6.3 A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület
tagjai jogosultak. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre
engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél
kevésbé zavarják.
6.6.4 Az óraközi szünetek rendjét beosztott pedagógusok felügyelik.
Ennek rendje a következő:
A folyósokon és az udvaron 7.45-től a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben,
továbbá az ebédeltetés alatt tanári ügyelet működik.
 Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján
a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását felügyelni, ellenőrizni.
 Az iskolában egyidejűleg 5 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra.
 Felelősségi területük az alábbi épületrészekre terjed ki:
alsótagozat:
1 fő földszint
1 fő első emelet
felsőtagozat: 1 fő udvari ügyelet
1 fő első emelet
1 fő második emelet
 A házirend szerinti udvari 20 perces szünet idején az alsós és felsős ügyeletesek közül
1-1 fő az udvaron tartózkodik.
Az iskola épületének elhagyása:
 A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) illetve a részére
órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát.
 Rendkívüli esetekben – szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató
vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
 A szervezett hulladékgyűjtés idején – melyet a szülők részére az osztályfőnökök írásban
előre jeleztek a tájékoztató füzet útján – a felsőtagozatos tanulók csak az
osztályfőnökök vagy az őt helyettesítő tanár engedélyével és tudtával hagyhatják el az
iskolát.
Az adminisztrációs és gazdasági ügyek intézése az iskolatitkárnál történik.
Titkárság 8.00 – 16.00 óráig működik.
Pénteken: 8.00 – 13.30 óráig.
Az épületbe belépő szülőket, látogatókat a portaszolgálat fogadja, kíséri a megfelelő helyre.
6.7 Az osztályozó vizsga rendje.
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
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a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 A tanuló előrehozott vizsgát tehet.
A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyv
vezetéséért. A vizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe, a naplóba
és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató is aláírja.
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
f) átvételnél az iskola igazgatója előírja,

6.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások
befejezéséig, de legalább 18.00 óráig van nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a
szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Az intézmény tanítási
szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, munkanapokon 7.30 – 15.30-ig.
Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban nem állók
részére
 Szülők:
o A tanítás kezdetéhez és befejezéséhez kapcsolódóan:
 várakozás az előcsarnokban és az udvaron
o a tanulóval kapcsolatos fontos, halaszthatatlan kérdések megbeszélésére, ügyek
elintézésére a portán történt eligazítás alapján.
o a gyerekek tanterembe kisérése lehetséges indokolt esetben
o Rendezvények, fogadóórák, szülői értekezletek kapcsán az előzetesen jelzett
időpont és hely szerint.
 Bármilyen más ügyben belépők:
o a portán történt bejelentkezés alapján a portás eligazítása és intézkedése szerint.
o Ügynököket, üzletelőket az intézmény nem fogad.
Nevelés-oktatás céljaira szolgáló helyiségekbe belépés:
 az iskola dolgozói részére: a nevelés-oktatás rendjét nem zavarva – feladatuk
ellátásához kapcsolódóan a napi nyitva tartási idő alatt bármikor.
 a szülők részére: a nevelés-oktatás rendjét nem zavarva – szándékukat a portán jelezve,
majd az ott történt eligazítás alapján
 a fentieken kívül bárki csak az iskolavezetővel történt egyeztetés szerint
Előcsarnokba belépés, tartózkodás:
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 A portás minden belépőt megállít
 A belépő portán jelzi szándékát
A portás eligazítása szerint:
 a keresett személy értesítéséig az előcsarnokban várakozás
Konyha működésével kapcsolatos személyek:
 Az iskolával kötött megállapodás szerint:
Az étkeztetés lebonyolításához kapcsolódó személyek:
 Az iskolába reggel 8 óra és 11 óra körül érkezik, a nagykapuhoz saját kulccsal
rendelkezik (gépkocsival az udvarra beáll). Feladatának a konyhán történő elvégzése
után felelős a nagykapu bezárásáért.
A maradék ételt elszállító személy:
 A maradék ételt szállító délután 16 óra 30 körül a nagykapun (gépkocsival) saját
kulccsal bejutva, az udvarra készített ételmaradék elvitele után felelős a kapu
bezárásáért.
A térítési díj befizetése a régi gazdasági hivatal épületében történik
 A külön bejárattal rendelkező épületszárnyba bejutás: csengetés után az ajtót nyitó
dolgozóval való egyeztetés alapján.
Büfét működtető személy:
 Az intézménnyel minden tanév kezdetén megkötött megállapodás szerint tartózkodik
az iskolában.
Az iskola helyiségeit bérbe vevők: / tornaterem, tornaszoba, termek, stb./
 Tartósan bérbe vevők:
o az intézményszolgálattal kötött megállapodásban lefektetettek szerint
 Alkalmanként bérbe vevők:
o az intézményszolgálattal és az iskola gondnokával történt előzetes egyeztetés
szerint.
6.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
6.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar
Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai
Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
6.9.2 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a
házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a
pedagógusok számára kötelező.
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6.9.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak
az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
6.9.4 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a
technikai dolgozók feladata.
6.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az
igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.
6.10 A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú
területrészt – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.
A nemdohányzók védelméről szóló4 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak betartatásáért az intézmény vezetője a felelős.
6.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
6.11.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével
kapcsolatosan:
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ……….sz. mellékletben
található munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv
rendelkezéseit.
 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.
 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési
szabályokat a tanulókkal betartatni.
 Tanítási órákon túl, délután az iskola pedagógusai csak az iskola által szervezett
foglalkozásokon résztvevő gyerekekért vállalnak felelősséget.
Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, Módosítva: 2012. évi CCXII. törvény 55. § (3).
Hatályos: 2013. I. 1-től.
4
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 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek
megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
 a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni
kell:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa,
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a
menekülés rendjét,
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,
 tanulmányi kirándulások, túra előtt,
 közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,
 rendkívüli események után,
 a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók
figyelmét.
 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű
feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtti a baleseti veszélyforrásokra,
a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra
 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika,
számítástechnika és nyelvi labor) és a gyakorlati oktatást vezető nevelők balesetmegelőzési feladatait részletesen az SZMSZ sz. mellékletében a munkabiztonsági,
munkavédelmi szabályzat tartalmazza
 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A
munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe
bevont dolgozókat az SZMSZ
sz. mellékletében található munkabiztonsági
szabályzat tartalmazza.
6.11.2 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató
által megbízott igazgatóhelyettes végzi.
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, (ha az
intézményben tartózkodik az iskolaorvos és a védőnő) azonnali értesítése
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
igazgatójának és a szülőnek.
 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi nevelőnek és
dolgozónak is részt kell vennie.
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 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az
orvosi segítséget.
 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy
hogyan lett volna elkerülhető a baleset.
 A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
6.11.3 A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart a TiszaPark Kft. munkatársa. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
6.12 A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz 5 Az iskola a
mindennapos testnevelést a tanórai foglalkozásokon biztosítja.
Lehetőség van ugyanakkor kiváltani a 4. és 5. testnevelés órát az alábbiak szerint:
 a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás
kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel
 a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra
foglalkozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója a
tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza
 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a
szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával
 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési
foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi
szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek
A délutáni sportfoglalkozásokat a DSE a tömegsport keretében szervezni. Ezeken az iskola
minden tanulójának lehetősége van részt venni.
Az iskola igazgatója az iskolában működő DSE-vel együttműködési megállapodást köt,
melyet évenként felül kell vizsgálni.
Az együttműködési megállapodást az SZMSZ sz. melléklete tartalmazza.
6.13 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

5

A 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be.
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Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat
szervez.
A foglalkozások októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak.
A foglalkozások 45 percesek.
Formái: Szakkör, énekkar, iskolai sportfoglalkozások, tanulmányi versenyek, diáknap,
felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, idegen nyelvi társalgási órák, művészeti
csoport, fejlesztő foglalkozás, felvételi előkészítő foglalkozás, stb.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató, fejlesztő
foglalkozások kivételével – önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól.
A felzárkóztató-fejlesztő foglalkozásokon való részvételre a pedagógus tesz javaslatot, s
tájékoztatja erről a szülőt.
Tanórán kívüli foglalkozás vezetőit az igazgató bízza meg.
Tanórán kívüli foglalkozást vezethet, az is, aki nem az iskola pedagógusa.
A foglalkozásokról naplót kell vezetni.


A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az
igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.



Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a
műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói
a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek
megjelenni.
Tartalmi vonatkozások
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó
hírnevének, „kassais” arculatának megőrzése az iskolaközösség minden tagjának kötelessége.
A rendezvények szervezéséért felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
Iskolaszintű hagyományos kulturális rendezvények
 nemzeti ünnepek /kivéve aug. 20./
 okt. 6. – az aradi vértanúkra emlékezés
 A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
 karácsony, farsang, gyermeknap, avatás-búcsúztatás
 SULI-BULI
 ballagás
 évnyitó – évzáró
Ünnepi viselet
Fehér blúz, ing illetve sötét szoknya vagy nadrág


A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.
A tanulók intézményi, városi, területi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a
felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az
igazgatóhelyettes felelősek.
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A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott
pedagógus tartja.

 Iskolaszintű rendezvények: Megrendezését, megszervezését az iskola éves
munkaterve tartalmazza.


Játszóház, önképző hétvégék, disco, versenyek, sportversenyek, tanulmányi
versenyek, táborok, túrák.
Project-hét, Alapítványi bál, Gála megrendezése, a 4. évfolyam részére Balatonsuli szervezése
Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól.
o Reutlingen város által működtetett „Realschule” oktatási intézménnyel
testvériskolai kapcsolatot ápolunk több, mint 20 éve.
o Határtalanul! Pályázat útján osztálykirándulások szervezése a mindenkori 7.
évfolyamos diákok részvételével külföldi magyarlakta településekre.
Az utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával
szervezhetők.



A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell
szabályozni.

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai
munkaközösségei
7.1 Az intézmény nevelőtestülete
7.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
7.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben
és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
7.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát
tanító pedagógusok munkájuk támogatására egy-egy laptopot kaphatnak az iskolában történő
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használatra. Az intézményvezető döntése szerint az informatikát napi szinten hasznosító
további pedagógusok is kaphatnak laptopot. Ezeket a számítógépeket, laptopokat– írásos
munkáltatói engedéllyel – a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges
engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai
programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.
7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
7.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:






tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó konferencia,
tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),
nevelési értekezlet (évente egy- két alkalommal),
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

7.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges
problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai
életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a
nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A
nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az
értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen
lévő személy (hitelesítő) ír alá.
7.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi
szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális
problémáinak megtárgyalása céljából.
7.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott
személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén
az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába
kerülnek.
7.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor
és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a
nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.
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7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
7.3.1 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek
segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A
munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése,
javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató
megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében,
valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.
7.3.2 A munkaközösség-vezető megbízása az igazgató jogköre. Az intézményben hét
munkaközösség működik: humán-, reál, idegen nyelvi, TESPO, napközi, alsós,
egészségnevelési munkaközösség.
7.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése,
irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és
rendje
8.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.
8.2 A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél nem pedagógiai munkát végzőkből áll.
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:
 szakmai munkaközösségek,
 szülői munkaközösség,
 iskolaszék,
 diákönkormányzat,
 osztályközösségek.
8.3 A szülői munkaközösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM).
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),
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 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
Véleményezési jogkör:
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben.
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának
megállapítása.
Az igazgató tanévkezdéskor és félévzáráskor
 A szülői szervezet tagjaival véleményt cserél az éves munkaprogram és a félévzárás
szülőket is érintő kérdéseiről.
 A szülői szervezet és az igazgató egyeztetésére a tanév során bármikor bármelyik fél
kezdeményezésére sor kerülhet.
 Az osztályok szülői képviselőivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.
Az SzM munkáját az iskola tevékenységével az SzM patronáló tanára koordinálja. A patronáló
tanárt az igazgató bízza meg. A SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az
SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény
igazgatója felelős. Az igazgató összehívása alapján szükség szerint tanácskoznak.
8.4 Az iskolaszék
Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú
képviselőt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos
szavazással. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása,
 tisztségviselőinek megválasztása,
 az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület
vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.
Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSzszabályok elfogadásakor.6
Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben:
 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a
jogszabályban meghatározott kérdésekben,
 a házirend elfogadásakor,
Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Az
iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az
iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. Az iskolaszék képviselője és az
iskola igazgatója az iskolai munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével
állapítják meg az együttműködés tartalmát.
Az iskolaszék állandó meghívott vendége az iskola igazgatója, aki az iskolaszék részére
biztosítja jogszabályban meghatározott kérdésekben az egyetértési, véleményezési és
javaslattevő joga érvényesítését.
Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt
nyilvánított, javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról az iskolaszék titkára gondoskodik.
6

Elrendeli a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 29.§ (3) bekezdése.
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Az iskolaszék működési szabályzata, rendje a…... mellékletben található.

8.5 A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A
működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat munkáját nagykorú személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása
alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. Megbízását az igazgató adja a
nevelőtestület és a diákok véleményének kikérése után.
A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről,
anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap
(Suli-buli) programjáról.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el,
és a nevelőtestület hagyja jóvá.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
 - az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulókat érintő pénzeszközök felhasználásakor
 a házirend elfogadásakor, módosításakor.
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
8.6. Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
 döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre



Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
29










Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét,
az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti. Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az
osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

8.7 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
8.7.1 Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két
szülői értekezletet tart. Minden tanévkezdéskor – szeptemberben - Félévzárás után –
februárban. A leendő első osztályosok szülei részére – tájékoztató jelleggel – márciusban, a
beírt első osztályosok szüleinek – június elején.
Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői
munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői
értekezletet az igazgató hívhat össze.
8.7.2 Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa a szülők rendelkezésére áll – minden hónap első hétfőjén 16
órától. /kivéve
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél
útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
8.7.3 A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök (2013. szeptember 1-től) a digitális
napló vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való
kapcsolatfelvétel telefonon vagy a digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet.
Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával
vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi
eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján
tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos
eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább 3 munkanappal nappal az esemény előtt.
8.7.4 A diákok tájékoztatása
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A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább három
osztályzatot adunk.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
Az igazgató és a nevelőtestület havi egy alkalommal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a
diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.
8.7.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
 alapító okirat,
 pedagógiai program,
 minőségirányítási program,
 szervezeti és működési szabályzat,
 házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők,
illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító
okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról –
munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet
minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor átadjuk illetve a házirend lényeges
változásakor értesítést küldünk.
8.8 A külső kapcsolatok rendszere és formája
8.8.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart
fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel.. Az iskola-egészségügyi
szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A
kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:
 az iskolaorvos,
 iskolafogász,
 az iskolai védőnő,
 az ÁNTSZ Szolnok városi tiszti főorvosa
8.8.1.1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NMrendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szolnok városi
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tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az
intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettesek végzik.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári
szobában.
8.8.1.2 Az iskolai védőnő feladatai
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Munkaidejét munkáltatója határozza meg.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
8.8.2 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermekés ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, Családsegítő Szolgálattal, MRFK Bűnmegelőzési osztályának munkatársával,
Humán Szolgáltató Központtal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat
ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége
esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
8.8.3. Az intézmény további kapcsolati rendszere
- Továbbtanulás, pályaválasztás:
- középfokú intézmények
- FITT
- Művelődés, szabadidő, ismeretszerzés területéhez:
- a város művelődési intézményei
- Gyermekház
- Könyvtárak
- Múzeum
- Egyéb
- általános iskolák
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- Megyei Pedagógiai Intézet
- óvodák
- egyházi jogi személyek /hitoktatás/

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
9.1 A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében
eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
9.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés miatt hiányzott,
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:



bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).

9.1.2 A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással igazolhatja, az
alábbiak figyelembevételével:
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély
megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az
osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi
előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. Előzetesen
ismert családi esemény, program, esetén a szülői igazolás utólag nem vehető figyelembe.
9.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
A tanulók versenyeken való részvétele (tanítási idő alatt vagy azon túl) az igazgató
engedélyével, pedagógus kíséretével, a szülők előzetes tájékoztatásával történik.
9.3.2 Iskolai vagy más városi, megyei, országos versenyen résztvevő tanuló két órával
illetve a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár
köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a
hiányzás pontos idejéről.
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9.3.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az
előzőekben leírt módon jár el.
9.3.4 A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon részt vehetnek tanulóink. A nyílt
napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az
összesítésnél. A középiskolai nyílt napokon való részvétel (tanítási idő alatt) a szülő és az
osztályfőnök engedélyével lehetséges.
A szülő gyermeke részvételét előzetesen írásban köteles jelezni a tájékoztatófüzetben.
A 9.3.1. – 9.3.4 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást
iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról,
órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi
összesítésénél.
9.4 A tanulói késések kezelési rendje
A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából
rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az
iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök
végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az
igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség
megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
9.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése a hiányzások esetén
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik, figyelembe véve a 2012. évi törvény (szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről) szóló rendelkezéseket.
9.5.1 tanköteles tanuló esetében:
 tizedik, és harmincadik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő
értesítése
 a tizedik és harmincadik igazolatlan óra után: a lakóhely szerinti kormányhivatal
illetékes járási hivatal, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat értesítése (a
másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
 az ötvendik igazolatlan óra után: szabálysértési feljelentés a kormányhivatal
illetékes járási hivatalánál
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
9.7 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a
bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek
csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás
céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
9.8 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
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 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

36

Záró rendelkezések
11.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja
az iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének
kikérésével.
11.2

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés,
bizonylatolás rendjét,– önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint igazgatói
utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók.

Az SZMSZ módosítását az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület
2013.március 25-én elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban
hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
Szolnok, 2013. március 25.

…………………………
igazgató
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Nyilatkozat
A Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szülői Munkaközösségének
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és
működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk. Az SzM elnöksége az adatkezelési szabályzat módosítását Szolnok, 2013. március
20-i ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért.
Szolnok, 2013. március 25.
……….………………………….
a Szülői Munkaközösség elnöke

Nyilatkozat
A Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Iskolaszéke képviseletében
és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat
elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az iskolaszék az
SzMSz módosítását Szolnok, 2013. március 20-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási
javaslatát elfogadja. Az iskolaszék a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés
elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.
Szolnok, 2013. március 25.
……………………..
az iskolaszék elnöke
Nyilatkozat
A Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Diákönkormányzata
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és
működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A
Diákönkormányzat az SzMSz módosítását Szolnok, 2013. március 20-i ülésén megtárgyalta, az
SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat a tankönyvellátás
megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó SzMSzrendelkezésekhez egyetértését adja.
Szolnok, 2013. március 25.
………………………………
a diákönkormányzat vezetője
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iskola igazgatójának aláírása
5. sz. melléklet

Adatkezelési szabályzat
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 26. pontja - A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt
személyes és különleges adatok - szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és
különleges adatok kezelését.
I.
Nyilvántartható adatok

3

A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs
rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat
szolgáltatni.
A köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógus- igazolványának számát,
a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:

4

a.
nevét,
b. születési helyét, idejét,
c. nemét,
d. lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e. végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f.
oktatási azonosító számát tartja nyilván.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:

1

2

a.

b.
c.

a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

felvételivel kapcsolatos adatok,
az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a tanuló oktatási azonosító száma,
mérési azonosító,
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai
II.

1

Adatok továbbítása

A 2–3. pontban foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó
célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók

o
o
o
o
o
o

2

a fenntartónak,
a kifizetőhelynek,
a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek,
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak,
a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése
céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott
pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR
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3

4

5

– jogszabályban meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közre-működők részére
továbbítható.
A tanuló adatai közül
a. a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete,
szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának
megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b. iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,
c. a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele,
szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó
adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot
ellátó intézménynek,
d. a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek,
szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e. az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás
igénylése céljából a fenntartó részére,
f. a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
g. az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek
a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi
kérelmeket nyilvántartó szervezethez továbbítható
A tanuló
a. sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére
vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás
között,
b. az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat
intézményeinek, az iskolának,
c. magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a
nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a
tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás
esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
d. diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban meghatározott –
működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

III.
1

2
3

Titoktartási kötelezettség

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló
felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a
tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is
határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a
tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan
sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője
útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló
– más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem
szükséges.
IV.

Adattovábbítás

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető
vagy más alkalmazott jogosult.
1
2

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A fentiekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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céljára

IV. A köznevelés információs rendszere

3

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR
keretében folyó adatkezelés jogszerűégéért az oktatásért felelő miniszter felel.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, ellenőrzési
tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő
intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,

4
5

a. aki tanulói jogviszonyban áll,
b. akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
c. akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
d. akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
e. akit óraadóként foglalkoztatnak
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
A tanulói nyilvántartás a tanuló

1

2

nevét,
nemét,
születési helyét és idejét,
társadalombiztosítási azonosító jelét,
oktatási azonosító számát,
anyja nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
állampolgárságát,
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
diákigazolványának számát,
jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét
és befejezésének idejét,
l. jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,
m. nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n. jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o. nevelésének, oktatásának helyét,
p. tanulmányai várható befejezésének idejét,
q. évfolyamát tartalmazza.
A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel
jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
részére. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét
azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A
sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez,
amelyet azonosítás céljából megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adatés lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR működtetőjét. A KIR
működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű
értesítésével hivatalból vezeti át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

6

7

nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét,
oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát,
a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD
megszerzésének idejét,
e. munkaköre megnevezését,
f. munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g. munkavégzésének helyét,
h. jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i. vezetői beosztását,
j. besorolását,
k. jogviszonya, munkaviszonya időtartamát
l. munkaidejének mértékét,
m. tartós távollétének időtartamát.
a.
b.
c.
d.

41

Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének,
időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás
céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
10 A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
11 A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét
azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A
sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez,
amelyet azonosítás céljából megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adatés lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR működtetőjét. A KIR
működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű
értesítésével hivatalból vezeti át.
12 A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a társadalombiztosítási azonosító jel
hitelességét a KIR működtetője az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton
megfelelteti. Eltérés esetén a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
8
9

Az adatkezelési szabályzat a Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Szervezési és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.
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